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mirigas min la sciigo lce jen staras antaŭ mi la fama 
prezidanto de 1’ grupo de Boulogne-sur-Mer, advo
kato Michaux. Li prezentas al mi fremdinienan 
junulon, kies brunaj okuloj, vigle kaj inteligente 
briletantaj, atentigas al lia simpatia vizaĝo : li estas 
Bohemo, Sro Ed. Kiihnl, el Braha, jam de kelkaj 
semajnoj vojaĝanta tra Eŭropo uzante nur Esperan
ton ; jam la pasintan jaron, li faris longan saman 
vojaĝon kaj, pro uzado tiel longa de Esperanto, li 
plej lerte kaj plej rapide, en maniero vere mirinda 
parolas nian lingvon. »

Interparolante kun li kaj sekvante grupon da aliaj 
ĵus alvenintaj amikoj, mi aliras tra la malgranda 
urbo al la grupa sidejo. Tie, en ronda bele orna
mita ĉambrego, jam kunvenis multo da samideanoj 
kaj kun plej granda plezuro mi konatiĝas kun ili : 
jen Sro Kapitano A. Cape, el Alger, Prezidanto de 
1’ Grupo de Alger kaj de Norda Afriko, nia nuna 
plej admirinda propagandisto : malgranda, vigla, 
kun plej simpatia kaj energia vizaĝo, tre amikiĝema, 
Sro Cape vere montras la eksteraĵon de fervorega 
batalanto kaj, tuj kiam mi lin vidas, subite ekaperas 
en mia cerbo la amata figuraĵo de nia plej eminenta 
Belga propagandisto, Komto Lemaire : ambaŭ vere 
ĉiel similas kaj la foresto, en tiu momento, de tia 
amiko, penadanta malproksimege de ni en Meza 
Afriko, plenigas la koron per akra bedaŭro. Jen 
Sro Menu de Ménil, el Parizo, nia tre konata Espe
rantista rapsodo kaj verkisto kuraĝa de la « Tut
monda Jarlibro » ; jen ankaŭ S°-> Broca, Perrin kaj 
Demogue, komitatanoj de 1’ Grupo de Calais ; ankaŭ 
tre konataj Sroj Pourcines el Nancy, Mathon el Cler
mont-Ferrand, Wicart kaj Lamcre el Roubaix, Dro 
Margerin kaj Bastien el Valenciennes, Delignj’ el 
Saint-Omer, k. c., k. c. Jen aperas unu el la plej 
indaj, plej simpatiaj francaj propagandistoj, Sro A. 
Offret, profesoro ĉe la Universitato de Lyon : plej 
plezure mi persone konatiĝas kun li post ofta inter
korespondado por propagandaj celoj. Ankaŭ blankaj 
vestajoj de amindaj samideaninoj ĝojigas la korojn, 
briligas la junulajn okulojn ; kaj en mia kapo reso
nas la germanstudenta kanto : O quant bonuni et 
jucundum...»

Sed, jen ĉiuj ekmoviĝas, sin interpuŝas... kio 
estas ?... mi paŝas antaŭen kaj ekvidas la Anglajn 
amikojn, kiujn kondukas la tre afabla sekretario de 
1’ Grupo de Calais : Sro A. Carpente. Ĉiuj manoj 
etendiĝas al ili. Jen Sro H. B. Mudie, la agema direk
toro de « The Esperantist » : granda junulo, dolĉa 
mieno, blondaj harbukloj, ora okulvitro, entute plej 
agrabla eksteraĵo ; jen Sr0 Reeve : aminda, artista, 
tre juna vizaĝo kun duongriza hararo ; jen ankoraŭ 
Sro Geddes, sekretario de 1’ Grupo de Dover kaj 
multaj aliaj el Londono kaj Dover.

Nun komenciĝas la festo : paroladeto de D'° 
Guvot, prezidanto de 1’ Grupo de Calais, glasoj da 
vino, aranĝoj.... sed, flanke de mi, Sr0 Pourcines 
laŭte protestas je 1’ nomo de sia malkontentega 
stomako kaj min altiras for de la sidejo al la resto
racio, kien ni unuaj alvenas por matenmanĝi. Nin 
baldaŭ sekvas la aliaj ; sed iom da timemo ankoraŭ 
malhelpas interrilatadon nepre senĝenan kaj, pro 
tio, nerimarkinde kvankam plej amike satiĝas la 
internaciaj apetitoj. Sidante inter Sr°Ĵ Cape kaj 
Menu de Ménil, mi tie pasigas tre plezurajn moment

ojn kaj mi longe babiladas kun ili pri la Esperantaj 
okazintaĵoj de Francujo kaj Alĝerujo.

Post la manĝo restas du horoj antaŭ la Esperan
tista kunveno kaj oni uzos ilin por viziti la urbon 
kaj la havenon : ambaŭ ne estas belaj kaj montras 
nur kelkajn vidindaĵojn. Estas hodiaŭ karnavala 
tago : malbelegaj, malpuraj maskitoj vagadas tra 
la urbo. Pli plezure mi vizitas la maristan kvartalon 
kie, pro la festa tago, densa marista popolo plenigas 
la mallarĝajn stratojn : virinoj strange vestitaj pro
menadas gajkore ridante kaj mokante, el la plenaj 
drinkejoj aŭdiĝas bruo kaj muziko, viroj krias kaj 
kantas, ĉie malbonaj odoroj, polvo, interpasado kaj 
mi foriras de la popolamaso al la marbordo. 
Tien mi alvenas en la momento kiam Ministro Relie
fan elŝipiĝas el kontraŭ-torpedoboato : la fama 
Franca ministro, nepre vestita kiel modesta burĝo, 
eniras en veturilon kaj, irante al la urbo, trairas la 
indiferentan ĉeestantaron ; morgaŭ li alestos la 
kuradon de aŭtomobilaj boatoj.

Sed la tempo mankas por daŭrigi la promenadon 
kaj ini rapidas al la grupa sidejo kien jam alvenis 
nur Kapno Capé. Baldaŭ la bela ĉambrego estas 
plena kaj Dro Guvot, leginte telegramojn de Sr" de 
Beaufront, de 1'Esperantistoj Germanaj, Svisaj, k. c., 
tuj proponas ke Kapno Cape prezidu la kunvenon : 
oni laŭtege kaj longatempe aplaŭdas dum la tre 
simpatia oficiro sidiĝas en la prezidantan seĝegon ; 
ĉirkaŭ li sidiĝas la delegitoj de 1’ diversaj nacioj 
kaj la prezidantoj aŭ sekretarioj de 1’ francaj gru
poj. Per kelkaj afablaj vortoj, Sro Cape dankas pro 
la farita honoro ; tiam paroladas ĉiuj ĉirkaŭantaj 
la prezidanton ; inter ili estas riprezentantoj de 
almenaŭ 4 diversaj nacioj : Francoj, Angloj, 1 Bohe
mo, 1 Flandrano, kaj la tuta ĉeestantaro miras (sed 
ĉu estas ankoraŭ necese pruvi faktojn jam milfoje 
pruvitajn) pri la tre facila elparolado kaj kompre
nebleco de ĉiuj parolantoj. Kelkaj inter ili malvolvis 
interesajn ideojn kies unu eĉ naskis amikan dispu
tadon. Sro Kiihnl insiste parolis pri la neceseco 
elirigi Dron Zamenhof el lia memvola izoleco kaj 
tiamaniere estigi rajtigitan estraron por la kreado 
kaj aprobado de 1’ novaj (precipe teknikaj) vortoj ; 
mi ĉi tie aldonos ke mi nepre konsentas kun mia 
amiko Kiihnl kaj ke ŝajnas al mi urĝege starigi 
plejefikan barilon kontraŭ la vortkrea malsano de 
pli ol unu el niaj amikoj ; jam oni povis sperti, laŭ 
mia opinio, ke « Internacia Scienca Revuo » (mi 
kompreneble aludas nur pri la vortkrea flanko de la 
Revuo) estas rimedo ne nur tute senrajta kaj sen
pova sed, plie, rimedo pli malutila ol utila kaj tre 
rapide kondukonta nian lingvon en teruran vortaran 
ĥaoson ; estas necesege ke tia situacio senpro
kraste aliiĝu.

Sro Kiihnl ankaŭ priparolis la I£sperantan akcen
ton, opiniante ke almenaŭ en la rapida dirado oni 
povas senzorgi ĝin : sed tuj kontraŭparolis SroĴ H. 
B. Mudie kaj Mathon ; mi ankaŭ ioni pritraktis tiun 
teinon, provante pruvi la gravecon de la akcento 
por la harmonio de Esperanto : efektive, mi opinias 
ke tiun harmonion alportas precipe tri faktoj : 1) la 
internacieco de 1’ vortoj, pro kiu la lingvo por ĉiuj 
homoj ŝajnas esti io parenca, simila al la amata 
gepatra lingvo 2) la dolĉaj vokalaj finiĝoj de 1’ plej
multo da vortoj 3) precipe la akcentado de la antaŭ- 
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lasta silabo : ĉi jena regulo ĉefe influas sur la lingva 
sonado kaj, se oni ĝin forigus, nia lingvo fariĝus 
simila, kiel mi tiam diris, al korpo mortinta.

Oni kutime opinias ke inter la diversnacianoj 
ĉiam ekzistos iaj tre malgrandaj diferencoj en la 
akcentado kaj elparolado : mia sperto jam ebligas 
konsenti pri tio sed estas ankaŭ tute certe ke tiuj 
malgrandaj diferencoj absolute neniel malhelpas 
al la tre facila reciproka interkompreniĝo, tute 
certe ke tiuj diferencoj estas (permesu tian diron) 
preskaŭ nur teoriaj, nenie! praktikaj : sekve de tio, 
la lingvo staras, vivas kaj malvolviĝas kvazaŭ ili ne 
ekzistus. Tamen, mi devas ankaŭ kontraŭfrapi la 
opinion pri la neebleco de ĝenerala perfekta akcen
tado ; pri tio mi donos gravan ekzemplon : kvankam 
la Anglaj amikoj, kies diradon mi aŭdis en Calais 
kaj Dover, plej facile kaj plej rapide parolis Espe
ranton, tamen tre atentante oni povis ekscii pri ilia 
angla deveno ; sed, la sekvantan tagon post mia 
reveno de Calais, min vizitis en Kortrejko 3 Anglaj 
Esperantistoj el Keighlev : du el ili, S°i Rhodes kaj 
Ellis, mi tion certigas nepre sincere, havis elparola
don kaj akcentadon Esperantajn vere perfektajn 
kaj estis neeble ekscii per ilia dirado ke ili estas 
Angloj. Tamen oni scias ke la Angloj, pli malfacile 
ol ĉiu ajn, povas nekonigi sian devenon en la lerna
do kaj uzado de fremdaj lingvoj ; sed tiuj du Espe
rantistoj konfesis ke ili tre klopodis por akiri bonan 
elparoladon kaj precipe atentis al laŭta sonigo 
de la litero r kies konfuza souo preskaŭ ĉiam mal
kaŝas la Anglojn. Konkludo : mi opinias ke ĉiuj 
Esperantistoj, el ĉiu ajn nacio, povas tre atentante 
akiri elparoladon perfektan sed ke tia akiro neniam 
efektiviĝos ĉe la plejmulto de la Esperantistoj ; ke, 
ĉe ĉi tiuj lingvanoj, la tre malgrandaj diferencoj 
estos tute negravaj kaj neatentindaj.

Sed mi revenu al la kunveno de Calais : la inter
disputo pri la akcento finiĝis plej amike : Sro Kiihnl 
tute konsentis kun la aliaj parolintoj pri la neceseco 
atenti al regula akcentado kaj certigis ke oni 
nebone komprenis lian opinion.

Sro Pourcines tiam proponas 1) ke la tuta Espe
rantistaro posedu nur unu saman signeton, 2) ke oni 
organizu, la proksiman jaron, saman kunvenon. Tuj 
leviĝas Sro Michaux, la tiel agema prezidanto de 
1’ Grupo de Boulogne, kaj per plej humoraĵa paro
ladeto li petas ke la urbo de Boulogne ricevu, la 
proksiman jaron, la honoron organizi la Unuan Espe
rantistan Kongreson. Tiu gravega propono, la 
sciigo pri la fina baldaŭa efektiviĝo de vera Espe
rantista Kongreso, la konvinkiĝo ke tiu tre grava 
fakto de la malvolviĝado de nia kara lingvo, pro 
la lertega direkto de tiu senlaca kaj elokventa 
fervorulo, sukcesos certe, ĉio tio naskas bruajn kaj 
longajn aplaŭdojn de la aŭdantaro.

Nun komenciĝas la amuza kaj muzika parto de 
1’ festo : ĝin organizis preskaŭ solaj la amikoj el 
Boulogne. Post kelkaj fonografaj kantoj kaj dekla
moj, oni starigas sur la tablon plej ĝentilan sesjaran 
filineton de Sino Bergier, vic-prezidantino de 1’ Gru
po de Boulogne : la belulineto, kun elokventaj 
gestoj kaj mieno, sentime kaj perfekte deklamas 
mallongan paroladeton : « Mia Mano ». Estas mirin
de ! Post ŝi deklamas same ĉarmege kaj same suk
cese la filineto de Sro Michaux : « La Kapelo », 

kaj kune la 3 filinoj de S’no Bergier : « La lupo kaj 
la ŝafido » : evidente, la sesjarulino estas la dolĉa 
ŝafido. Ankoraŭ, de malproksime, mi ĉi tie gratulas 
tiujn tiel amindajn infaninojn kaj dankas ilin pro la 
kortuŝantaj momentoj kiujn ili donacis al ni.
A Estas la vico de 1’ pliaĝuloj : stariginte, oni kantas 
hore « God save the King » kaj « La Marseillaise », 
tradukitajn en Esperanto ; Sino Bergier bonege 
kantas « Hispana Romanco » kies muzikan parton 
verkis Sro Menu de Ménil : la aŭtoro mem akompa
nas per la fortepiano kaj tiel plibone montras la 
belecon de tiu harmonia kanto ; Sro Derveaux, kiu 
posedas voĉon vere tre laŭdindan, kantas « Gala- 
teo » kaj «Bonantagon, Suzo » tradukitajn de li. 
Ĉiujn tiujn sindonajn artistojn oni tutkore aplaŭdas 
kaj gratulas. Fine, Sro Reeve, el Londono, por la 
unua fojo sed ne por la lasta, kantas amerikan po
polan kanteton, tradukitan de li : « Kara Lu !» : la 
kantisto, senespere frapante sian bruston kaj plo
regante, tiel gajige montras la doloron de 1’ malfe
liĉa amanto de 1’ kara Lu, de 1’ bela Lulilu, ke li 
ricevas sukceson vere entuziasman ; ree li devas 
kanti kaj la rememoro pri tiu « kara Lu » certe ne 
foriĝos el la spirito de la ĉeestantoj.

Tiel finiĝis la unua tago, meze de 1’ ĝenerala ĝojo 
kaj entuziasmo, kaj gajkore oni disiĝas ĝis la sek
vanta tago. Antaŭ ol foriri, ĉiuj subskribas komunan 
dankeman leteron al nia kara Majstro, D'° Zamenhof.

Multe da Esperantistoj tamen aranĝis vesperkun
venon ĉe la marborda Kazino : tien mi iras ankaŭ 
sed la granda popolamaso ne ebligas renkonti mul
tajn amikojn. Meznokte, kun kelkaj samideanoj, mi 
reiras al la urbo tra la longa, dezerta vojo kiu inter
ligas la urbon kaj la marbordon kaj baldaŭ ni alve
nas al la Urba Kolegio, kies dormejon la Direktoro 
Sro Broca, vic-prezidanto de 1’ Grupo de Calais, tre 
afable prezentis al la Esperantistoj. La rememoro 
pri tiu vasta nuda ĉambrego kun ĝiaj litoj lokitaj 
laŭlonge de la muroj, la rememoro pri tiu frata 
vere internacia dormejo, ankaŭ pri la noktaj, 
nepriskribeblaj ŝercoj de ia juna petolulo ne rapide 
perdiĝos kaj, en la estonteco, ofte ridigos la danke
majn gastojn de Sr0 Broca.

Kvankam mi estas tre laca, lia dia mosto Morfeo 
obstine rifuzas donaci al mi sian senlacigan dormon 
kaj, dum tiu nokto, eĉ ne dum unu minuto mi pros
peras dormi. Nebedaŭrinde, je 1’ 5a matene, ĉiuj 
jam leviĝas kaj ŝercema amiko fotografas vidaĵojn 
certe neordinarajn de internacia ellitiĝo.

Mi rapidas al la maro, kie mallonga bano en la 
malvarma akvo iom plivigligas min. La maro estas 
kvietega, la ĉielo sennuba : la vetero estos certe 
tre bela.

Je 1’ 10a matene, oni kunvenas, babilas, kantas, 
ĉion aranĝas por la veturo al Dover. Sro Ministro 
Pelletan, kiun Dro Guvot invitis por ĉeesti nian 
kunvenon, sin senkulpigas ĉar, pro ia malhelpo, li 
ne povas veni sed ni ekscias ke li vere interesiĝas 
pri nia lingvo, tiel same kiel Sino Pelletan kiu insiste 
petis ke oni sendu al ŝi gramatikon, librojn, k. c. kaj 
eĉ fariĝis membrino de la Grupo de Calais.

Je 1’ unua posttagmeze, ni enŝipiĝas en la belan 
marŝipon « Le Xord » : sur la kvieta maro rapidege 
glitadas la aŭtomobilaj boatoj kies kurado tuj 
komenciĝos ; multaj luksŝipoj kaj militŝipoj foriras 
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el la haveno por ĉeesti la kuradon ; baldaŭ ni 
ankaŭ ekiras kaj ni rapide preteriras ĉiujn ŝipojn 
kaj preskaŭ ĉiujn boatojn ; la aero estas tre hela 
kaj la eniro de la haveno Dover’a estas vere bele
ga. Ĉe la elŝipiĝejo nin atendas la komitato de 
1’ Dover’a Grupo, la Anglaj amikoj kiuj foriris el 
Calais duni la pasinta nokto kaj multo da aliaj 
anglaj Esperantistoj. Rapidaj interprezentoj. Niaj 
afablaj samideanoj el Dover estas tute mirigitaj : 
ili atendis nur_tridekon aŭ kvindekon da gastoj kaj 
ni estas 120 ! Ĉiuj ĝojas kaj ridas ; ĉiuflanke briletas 
la verda steleto de 1’ espero kaj tie, sur la Angla 
marbordo, laŭte sonas en la aero la Esperantaj 
naciaj kantoj de Anglujo kaj h'rancujo.

La Grupo de Dover ekzistas nur de kelkaj semaj
noj kaj ĝiaj anoj, kvankam tre fervoraj, komprene
ble ne ankoraŭ povas uzi facile Esperanton. Tial 
Sro H. B. Mudie estos nia gvidanto : komence li 
ordonas ke la plej bela parto de nia grupo, la Fran
caj kaj Anglaj samideaninoj, foriĝu de 1’ plej mal
bela ĝis la tagmanĝo ; mi protestas sed vane : 
« Shocking, sliocking ! » respondas ridante la amiko 
Mudie kaj li ekkondukas nin por montri la vidinda
ĵojn de 1’ urbo. De malproksime sur la maro aŭ de 
alte ĉe la kastelo, la vidaĵo de Dover kaj de 1’ ĝin 
ĉirkaŭantaj montetoj estas ĉarmega ; vidate de 
proksime, ĝi tute ne plibeliĝas. Strangaj, tre strange 
vestitaj soldatoj kun ilia bastoneto aŭ eĉ peza 
bastono ; jen unu el tiuj fieruloj en nemilitema sin
tenado : li dolĉe antaŭenpuŝas veturileton en kiu 
dormetas rozkolora « baby » kaj, ridetante, la var
tistino svingas lian bastoneton. Ĉu mi ne estas en 
Parizo ?

Lacaj pro la longa promenado, ni alvenas al la 
restoracio ; ĉi tie ankoraŭ niaj Dover’aj amikoj 
bonege preparis la feston : la ĉambrego estas bele 
ornamita, la manĝokartoj estas skribitaj Esperante; 
bedaŭrinde, pro la neatendita multo da gastoj, 
mankas sufiĉe da loko, da manĝo kaj da tempo ; 
poste mankas ankaŭ multaj ŝilingoj en la monujo.

Duone satigita, mi rapidas al la festa vesperkun
veno organizita ĉe Ia Urbestrara Domo : la ekstera 
flanko de 1’ monumento estas iluminita, bele ornam
ita per Francaj kaj Anglaj flagoj ; supre de la pord
ego estas alpendita skribaĵo : « Koran Bonvenon al 
la Esperantistoj ». La kunveno okazas en la riĉa 
Konsiliĝa Ĉambrego: tre rapide ĝi pleniĝas kaj la 
festo komenciĝas per Angla paroladeto de 1’ prezid
anto de 1’ Grupo : Sro Walmisley, ĉefinĝeniero de la 
haveno kaj eksurbestro ; ĝin tradukas Sro Mudie. 
Nun aŭdiĝas la samaj bonvolaj artistoj kiel hieraŭ ; 
plie ankoraŭ, la anglaj amikoj kantas kvarvoĉan 
ĥoron, Sro Michaux eldiras tre spritan funebran 

paroladon pri la morto de Sino Burĝo kaj Sro Bastien 
tre senteme deklamas la belan poeziaĵon de 
Dro Zamenhof: « La Vojo ». Pro peto de Sro Mudie, 
la bohemo Kiihnl kaj mi paroladas dum kelkaj 
momentoj por montri ke la elparolado de la bohemoj 
kaj de la flandranoj estas simila al tiu de la francoj 
kaj de la angloj.

En flanka ĉambro, la malavara kaj tre afabla 
urbestraro starigis tablon tute kovritan per nutraĵoj, 
glaciaĵoj, bonegaj anglaj sukeraĵoj kaj ĉiuspecaj 
trinkaĵoj ; post nesufiĉa tagmanĝo, oni kompreneble 

tre profitas je tio. Je 1’ fino de tiu bela kunveno, 
dum oni trinkas glason da campana vino, S°Ĵ Guvot 
kaj Geddes faras du ĉarmajn paroladetojn. Nia 
akcepto ĉe la Anglaj Esperantistoj estis vere korega 
kaj tre lerte preparita ; la vespera festo precipe tre 
bone sukcesis : pri ĉio ni estas tre dankemaj al ili, 
precipe al la organizintoj : S°Ĵ Geddes kaj Finez, 
kaj ni estas konvinkitaj ke tiu kunveno havos bon
egan influon sur la Angla I^sperantista movado.

Iom malĝoja pro la finiĝo de tiu vere frata festo, 
mi aliras al la enŝipiĝejo; jam la plejmulto tien 
alvenis. Post longaj adiaŭaĵoj kaj sennombraj 
manpremoj, fine la forirantoj eniras en la ŝipon kaj 
nun ni estas du grandaj grupoj : unu sur la 
enŝipiĝejo, alia sur la ferdeko de la ŝipo. Estas 
preskaŭ meznokte : en la dubeblua ĉielo briletas 
la esperigaj steloj, ĉirkaŭ la senmova ŝipo la 
nigra nokto etendiĝas sur la kvieta maro. Subite 
en la aero trankvila sonas la religiema nacia 
angla kanto : ĝia malrapida harmonio estas strange 
impresiga kaj, ĝin aŭdinte, la nokto ŝajnas pli- 
densiĝi ĉirkaŭ ni. Sed nun niaj Anglaj amikoj 
ekkantas la viglan « Marseillaise », kies fieraj kaj 
sangaj krioj ŝiras la aeron kaj redonas la ĝojon; la 
entuziasmo ambaŭflanke pligrandiĝas : oni kantas 
ĉiuspecajn amuzajn kantojn, oni krias kaj aplaŭdas; 
oni alvokas Son Reeve kaj, je kelkaj metroj de ni, la 
gajulo aŭdigas sian doloron pro la « kara Lu » kaj 
ĉiuj ĉeestantoj hore kantas la ĝojigan rekantaĵon 
pri tiu senkompata Lulilu.

Sed subite aŭdiĝas akrega fajfego, la maristoj 
malligas la ŝnuregojn : la ŝipo tuj ekforiros ; ĉiuj 
manoj etendiĝas, ĉiuspecaj krioj resonas en la 
nokto: «Vivu Esperanto!», « Vivu Zamenhof», 
« Vivu internacia frateco», « Hip, hip, hurrah ! 
Hip, hip, hurrah ! » Konfuza maŝina bruego aŭd
iĝas el la profundaĵo, la tuta ŝipo ektremas, ordonoj 
kaj fajfoj senĉese intermiksiĝas, la akvo ege 
skuiĝas : malrapide plilarĝiĝas la interspaco al la 
enŝipiĝejo ; kaj, en tiu momento, ree sonas la ma
jesta, impresiga angla kanto. Ni haltas, nur dum unu 
momento ; bruegante ekturniĝas la grandegaj ŝip- 
radoj kaj la ŝipo jam rapide ekiras al la maro ; 
ambaŭflanke oni agitas ĉapelojn kaj naztukojn, 
voĉoj laŭte ekkrias : « \ ivu Esperanto ! Hip. hip, 
hurrah ! » sed la okuloj nenion plu vidas ; el la 
malproksimo aŭdiĝas ankoraŭ senfortigita ekkrio 
kaj nin jam tute ĉirkaŭas tiu stranga hela mallumo 
de 1’ surmaraj noktoj.

Lastan cigaredon fumante, mi rapide paŝadas sur 
la ferdeko. Bruas ankoraŭ en la oreloj kaj en la 
koro la adiaŭaj krioj de la frata disiĝo ; jam ektimas 
la animo pro la baldaŭa forigo de tiom da aliaj 
amikoj ; dolĉa, nepriskribebla sento de feliĉa mal
ĝojo flirtadas ĉirkaŭ mi kaj senbrue eniĝas en la 
spiriton. Nia grandegulo glitadas preskaŭ senmove 
sur la kvieta maro ; je 1’ du flankoj, la potencaj radoj 
kiel monstraj brakoj frapadas senĉese la akvon kaj 
ĉiuflanken disskuas blankan ŝaŭmon ; sur la alta 
masto, la brilega lumo de elektra reflektoro, kiel 
terura Ciklopa okulego, ĵetas al la stelplena 
Senlimo blankan luman faskon, kiu vane klopodas 
trabori la nokton kaj nevideble perdiĝas en ĝi. La 
maro estas mirinde fosforluma : la suproj de 1’ inter- 
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puŝantaj ondetoj briletas kiel moviĝadantaj flametoj 
kaj la ŝipo, mara monstregulo, antaŭennaĝadas eu 
bruanta turniĝo de ŝaŭmo kaj fajro.

Sur la ferdeko, kie restis ĉiuj Esperantistoj, peza 
silentado anstataŭas la ĵusajn ĝojajn kantoin kaj 
kriojn ; la virinoj estas kuŝataj sur maraj seĝegoj 
kaj, dorlote envolvitaj eu' la blankajn vestaĵoj?1 
netimas la noktan maran malvarmon ; rapide al
proksimiĝas la momento kiam finiĝos tiuj feliĉigaj 
internaciaj festoj, kiam disiĝos en ĉiujn flankojn, 
post tro mallonga kunveno, ĉiuj tiuj amataj amikoj, 
ĝis hieraŭ neniam viditaj.

Mi sonĝadas pri tio kaj pri nia senlaca batalado ; 
mi sonĝadas pri la venontaj tempoj kaj dezirus 
disŝiri la vualon kiu kaŝas la estontecon al inia 
spirito ; mi... sed akra ordona ekfajfo ekaŭdiĝas 
kaj la alta Ciklopa okulego, ĉesinte enpenetri per 
la fasko en la Senlimon, ĵetas sian brilegan 
rigardon al la vastega maro; la okulo senĉese 
moviĝas kaj serĉas sur nia vojo la antaŭsentitan 
danĝeron kaj jen... ho, kiel bele !... jen en la ronda 
brila fasko subite aperis malgranda velŝipo; nun ree 
la okulo senmoviĝas kaj rigardadas la senfortan 
vaganton kiu, meze de nia vojo, kvazaŭ ia magia 
vidaĵo, ia ŝipa fantomo, dolĉe balanciĝas sur la 
maraj ondoj. En la brilega senmova rondo, en tiu 
stranga iom dubeverda firmajo, oni malkonfuze 
vidas ĉiujn partojn de la ŝipeto, la maristojn kiuj 
kuradas sur ĝi, la ruĝan gardistan lumon. Estas 
impresiga vidaĵo. Dolĉe, konfideme, en la super
natura sunsimila blankaĵo, li ŝipeto daŭrigas sian 
balanciĝadon dum nia bruanta monstregulo, per 
rapidega naĝado, rekte kuras al ĝi ; jam ni estas 
tuj falontaj sur ĝin sed ree sonas akra ekfajfo : ree 
la Ciklopa okulo sin turnas al la Senlimo, ree ni 
enpenetras la pezan malĝojan nokton kaj, post 

kelkaj momentoj kiuj ŝajnas jarcentoj, mi vidas, 
je 1’ maldekstra flanko, nur je tre malgranda inter
spaco de ni, la ŝipeton kiu, jam duone droninta en 
la mallumo, sentime daŭrigas sian iradon al nekon
ata celo. Mi ne scias ĉu mi revas aŭ ne ; flanke de 
mi, kelkaj amikoj rigardas la strangan vidaĵon kaj 
sendube sin demandas, kiel mi, ĉu ne montriĝis al ni 
ia figuraĵo de nia malfacila entrepreno, vaganta sur 
profundega maro, je ĉiu paŝo minacata de teruraj 
danĝeroj, sed kiun defendas la potenca okulo, la 
brilega lumo de 1’ fatala homara progresado.

Jam ni albordiĝas, elŝipiĝas kaj iras al la Staci
doma Hotelo kie oni trinkos kune lastan adiaŭan 
glason. Estas la unua matene. Post kelkaj minutoj, 
multaj Esperantistoj jam foriros per la rapidaj 
vagonaroj ; aliaj (ankaŭ mi) pasigos la nokton en 
Calais kaj foriros nur je 1’ tagmezo. Ĉiuj laŭte ĝojas 
pro la sukceso de 1’ festoj. Tro da sentoj diversaj 
malkvietigis ĉe mi la animon kaj ini deziras foriĝi por 
rememori, en la nokta soleco, ĉiujn okazintaĵojn sed 
la afabla amiko Sro Carpentemin detenas. Ankoraŭ 
en tiuj lastaj momentoj, la senlaca Sro Michaux 
prezidas en la babilado ; oni ridas, ŝercas, krias : 
« Vivu Michaux », « Vivu Cape », « Vivu Guvot », 
k. c. Oni precipe priparolas la gravan proponon de 
S'° Michaux pri la organizo, en 1905, de la Unua 
Esperantista Kongreso: ĉiuj laŭdas la sindonemon 
kaj la fervoron de tiu miriga propagandisto, ĉiuj 
estas certaj pri la granda sukceso de tiu Kongreso 
kaj promesas alesti al ĝi.

Fine, tre malfrue aŭ plibone tre frue en la 
mateno, lastafoje kunpremiĝas ĉies manoj kaj, dum 
ĉiuj sin Uts^a-foje intersalutas, multfoje sonas en la 
nokto la dolĉa esperiga vorto :

Ĝis revido !
Dro Maurice SEYNAEVE.

Jnter la J3elga Esperantistaro.

Notoj de Anglaj vizitintoj.

Dum la Aŭgusta monato tri Anglaj Esperantistoj 
faris vojaĝon en Belgujon. Ni estis S° John Ellis, 
sekretario de The Esperanto Society la unua- 
fonditaen Granda Britujo — S° W.T. Clark, membro, 
kaj la skribanto de tiuj ĉi linioj, S° Jozefo Rhodes, 
(Prezidanto). La viziton oni faris, ne por vidi la 
mondfamajn pentraĵojn kaj konstruaĵojn de la lando, 
nek por admiri la terkulturon, kiu faras de ĝi unu 
ĝardenon, sed por rigardi la agojn kaj studi la 
metodojn de la propagando de Esperanto, tiel suk
cese farita de la Belgaj samideanoj ; ne kiel spionoj 
sed kiel lernantoj ni vizitis vin, kaj ni ĝojas ke ni 
venis.

Unue, la mirigajn pruvojn de la praktikeco de la 
kara lingvo, kiujn ni ricevis dum nia vizito al 
Le Havre (Francujo) en la lasta jaro, preparis nin 
por atendi egale bonajn de la spertaj Belgaj propa
gandistoj. Tiuj esperoj estis plenigitaj. De la 
momento kiam ni rekonis la vizaĝon de S° Coox 
(kies portreto aperas en la fotografaĵo de « Mari- 
Terezo ») ĉe la elŝipejo de Antverpeno, ĝis la lastaj 

adiaŭaj vortoj elŝangitaj kun S° Sloutzkv en 
Esneux, la kara lingvo servis perfekte kaj tute facile 
por ĉiuj bezonoj. Kaj ree oni trovis la elparoladojn 
inter diversnaciuloj multe malpli diferencajn ol inter 
diversprovincanoj de la saina nacio. Sed iom plu sur 
tiu punkto poste.

En Antverpeno, oni avertis nin antaŭe, kelkaj el 
la agemaj anoj forestis aŭ en militaj ekzercoj aŭ 
pri aliaj kaŭzoj; kaj estis, tial, tre plezuriga ke ni 
renkontis tiel multajn kun kiuj ni povis interparoladi. 
Sinjoron Coox ini jus nomis, kaj ni restos tre dank
emaj por lia sindonemo, donante tempon kaj laboron 
por montri al ni la vidindaĵojn de la urbo. La viziton 
al la interesa kuracejo de Dro Giinzbourg, kaj lian 
bonan klarigon dela specialaĵoj, ni longe memoros. 
Ankaŭ la ĉeeston kun la anoj en la kunvenejo, kie 
ni renkontis la spertan profesorinon de Belder, ni 
dankeme ŝuldas al S” Van de Kerckove kaj la aliaj 
amikoj. Unufoje plu, la kara lingvo sentigis nin ne 
kiel fremduloj sed fratoj

La saman sperton ni trovis en via belega ĉefurbo. 
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Sinjoro Jozefo Jamin, ĉiekonata de la Esperantistaro 
por siaj laboroj en la komuna afero, renkontis nin 
en la stacidomo, kaj dum nia restado en Bruselo li 
donis al ni malavare de sia tempo kaj penoj. Kiel ni 
supozis, li parolas bone la karan lingvon, kaj ni 
esperas ke ni, ankaŭ ne ŝajnis esti al li fremduloj. 
La saman bonkorecon ni ricevis el la manoj de la 
tuta Brusela anaro, kaj tre ĝuis la vesperajn inter
paroladojn, kiujn ni faris kun S° Blanjean kaj la aliaj 
samideanoj. S°Ĵ Jamin kaj Blanjean bone pruvas per 
sia daŭra entuziasmo por la bona afero ke la 
propagando estas por ili nenia fantazio, sed sankta 
laboro.

Inter tiuj ĉi amikoj ni kun ĝojo renkontis unu 
amikon plu — nome S° Kanef, Bulgaro, kaj ree oni 
rimarkis ke komprenebleco de Esperanto restas la 
sama, kia ajn la nacieco de la parolanto. Kaj kiam 
Belgo parolis, oni ne sciis ĉu Flandrano ĉu Valono 
parolis. Ni ankaŭ renkontis neesperantistajn amik
ojn,kiuj interparolis Angle pri Esperanto. Ni esperas 
ke eble nia rekomendo de la bona lingvo helpos 
varbi ilin por Esperanto.

Neatendite ni renkontis en Bruselo Anglon, 
Son Law, el Londono, kiu estas Esperantisto, kaj 
trovis ke, same kiel ni, li estis devigita uzi nur 
Esperanton por interparolado.

Gvidataj de S° Verbank, ni vizitis la militkampon 
de Vaterlo. Oni ne tro ŝatis konservi la memoron de 
militado inter la nacioj, sed la vizito mem estis tre 
plezuriga, sub tia sperta kondukado, kaj la klarigoj 
faritaj — kompreneble en Esperanto — de 
S° Verbank, estis tre plenaj. Eble antaŭsignon de 
la pli paca estonteco oni vidis en la nestojn, kiujn la 
birdetoj estis konstruintaj en la buŝo kaj la oreloj 
de la bronza leono sur la artefarita monteto ! Tiel ni 
esperas!

Pri la tre amuzigaj disputoj kun unu vendistino de 
ilustritaj poŝtkartoj, oni ne povas tie ĉi skribi. Eble 
aliloke iom estos trovebla.

Poste ni vizitis Lovenon, kie S0 Mathys renkontis 
nin en la strato kaj tuj fratiĝis. Pri la bela promen
ado kaj la vespera festeneto mi ne povas diri ĉion, 
kion mi sentas. La honoron, kiun oni faris al ni 
tie ĉi, estis ja granda, kaj ni vidis multe de la frukto, 
kies semon la nelacigebla S° Mathvs semis en la 
lastaj tempoj. Ni lernis, dank’ al la bonaj raportoj, 
faritaj de la fraŭlinoj en la kunveno, la sekreton de 
la bona sukceso de la movado en tiu ĉi urbo, kaj 
eble ni plibonigos nian propagandon hejme, 
imitante la metodojn de S° Mathvs kaj liaj gehelp- 
antoj. La vespero, plenigita de rakontoj kaj muziko, 
estas bona memoro, kaj en la vortoj, kiujn S° Ellis 
kaj ini parolis, rni esperas ke ni iom esprimis niajn 
dankojn por la honoro farita al la fremdaj sam
ideanoj. Ni intencas klopodi por ke niajn Esperant
istojn imitu tiel bonan ekzemplon.

En. Meĥleno, ankaŭ, kie S°J Coox kaj Mathys ree 
ĉeestis kaj daŭris iliajn amindajn servojn, ni ren
kontis aliajn Esperantistojn, kaj danke memoris la 
amindecon de S° Van Peteghem. La mirindan 
ludadon sur la sonorilaro ni ne povas forgesi.

Same en Bruĝo ni renkontis, en S° Lekeu, la 
saman deziron servi la bezonojn de la vizitantoj. 

Kvankam li ne povis montri al ni grandan amason 
de Esperantistoj lokaj, li tre bone parolas Esper
anton kaj nelace daŭras siajn penadojn por la 
propagando. Li ankaŭ faris al ni la plezuron konat
iĝi kun S° Witteryck ; kies sindonajn laborojn por la 
bona afero la tuta Esperantistaro bone konas. Estus 
bedaŭrinde se oni ne sufiĉe subapogus pionirojn 
tiel agemajn kiel li. Al Sinjoro Lekeu ni ankaŭ 
ŝuldas kelkajn plezurajn horojn sur la marbordo en 
Blankenberghe. Inter multaj aliaj parolajoj, oni 
diskutis kun li la aferojn Kongolandajn. Poste ni reiris 
Bruĝon kaj vidis iom pli de la vidindaĵoj de tiu ĉi 
belega urbo.

Nia pilgrimi™ ne estis finita, tamen. Ni devis 
viziti Genton, kie Sinjoro Cogen tenas la fortikaĵon 
por Esperanto. Li montris al ni multajn interesajojn, 
kaj parolis pri la propagando tre facile kaj tre pure.

Al Kortrejko oni veturis por viziti Dron Sevnaeve, 
kies laborojn por Esperanto oni bone konas. Li ĵus 
estis reveninta el Dovero, kie li ĉeestis ĉe la kun
veno Esperantista de Francaj kaj Anglaj anoj. La 
kunveno tre plezurigis lin, kaj nin ankaŭ. Ni ne 
forgesis la proponon, kiun faris S° Sevnaeve la 
lastan jaron por aranĝi similan kunvenon inter
nacian. Dum nia restado en Kortrejko S° Sevnaeve 
kaj Gorieckx montris al ni multajn interesajojn, 
inter kiuj ni bone memoros la viziton ĉe la pruntejo 
antikva, kaj la preparadon de la lino sur la rivera 
bordo. Kaj la sperta interparolado de la du amikoj 
faris al ni grandan plezuron.

Ni lastan viziton faris al Lieĝo. Ni ne sukcesis 
renkonti amikojn Esperantistajn en la urbo mem, 
sed ni trovis Son Sloutzkv en la bela vilaĝo de 
Esneux. La bonveno, kiun li faris al la vizitantoj 
neatenditaj, estis tre bonkora, kaj lia amindeco kaj 
gastamo rebrilas honoron sur li mem kaj la nacio al 
kiu li apartenas. Pro mi mem, mi neniam forgesos 
lian bonecon dum nokto de malsaneco.

La elparolado de S° Sloutzky — la unua Ruso, 
kiun ni renkontis ĝis nun — estis tute same kiel la 
aliaj, kaj li tre ĝojigis nin, dirante ke li povis 
perfekte kompreni niajn vortojn, kaj ke nia elparol
ado estas tute konforma al la reguloj de la Majstro, 
kun kiu li mem interparoladis en Varsovio.

Kaj tiamaniere finis nian esploradon de la Belga 
Esperantistejo. Ni ja trovis ke en via lando ekzistas 
multe da laboremaj entuziasmuloj, kiuj sindoneme 
penadas por la disvastigado de la internacia lingvo. 
Kuraĝu, karaj geamikoj, kaj daŭrigu la bonajn 
agadojn ! Ni estas feliĉaj havi la plezuron viziti ilin. 
Nia kuraĝo kaj espero estas refortigitaj, kaj eble la 
freŝaj pruvoj faritaj de nia interparoladoj kun la 
kondukantoj de la movado helpos iom vian propran 
bataladon kontraŭ skeptikismo, kiu devas antaŭne
longe konfesi ke ĝi estas venkita per faktoj ne plu 
neigeblaj.

Kuti tre koraj sentoj kaj multe da dankoj de 
S°j Ellis kaj Clark kaj mi mem.

Via en la bona afero
Jozefo RHODES.

(5260)
Prezidanto de « The Esperanto Society », 

Keighley, Angl ujo.
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Ca Unua

de

esperantista ^Congreso

Boulogne s Mer, en 1905.

Jen estas la gravega novajo kiun ni, inter la unuaj, estas feliĉaj sciigi al niaj legantoj kaj kiu sendube 
donos al ili tre grandan plezuron.

Oni legos en alia artikolo de ĉi tiu numero ke, dum la jusa Esperantista kunveno de Calais-Dover, unu 
el niaj plej sindonemaj amikoj. Sro Advokato Michaux, prezidanto de 1’ grupo de Boulogne s Mer, petis ke 
lia grupo ricevu la honoron organizi, dum la somero de 1905, la Unuan Esperantistan Kongreson.

La Belgaj Esperantistoj estas tro ege konvinkataj pri la grandega graveco de tia faro kaj pri la 
neŝatindaj influoj de tiu kongreso sur la estonteco de nia lingvo por ke ili povu ne entuziasme aprobi tiun 
projekton kaj ne prezenti al la organizontoj sian tutan eblan apogadon.

Ella tuta koro ni gratulas la kuraĝajn Esperantistojn de Boulogne ĉar, se la sukceso de tiu kongreso 
estos por ili granda honoro, ĝia preparado estos laboro multe pli granda kaj nur tiuj, kiuj iam okupiĝis 
pri tia afero, ŝatos la verecon de tiu diro. Ni esperas ke ĉiuj Esperantistaj Ĵurnaloj, ĉiuj grupoj, ĉiuj 
izolataj Esperantistoj, forjetinte ĉiujn malgravajn disputajn ideojn kaj atentante nur la solan utilon de nia 
kara entrepreno, donos al niaj amikoj el Boulogne sindoneman, senliman kaj ĉiaman helpadon.

Le Premier Congrès Esperantiste â 
Boulogne-sur-Mer, en 1905.

Telle est la nouvelle excessivement importante que nous 
sommes heureux de pouvoir annoncer parmi les premiers à 
nos lecteurs et qui leur causera sans doute un bien grand 
plaisir.

Comme le relate un autre article de ce numéro, c’est lors de 
la récente réunion Espérant iste de Calais-Douvres qu’un de 
nos amis les plus dévoués, M. l’avocat Michaux, Président du 
Groupe de Boulogne-sur-Mer, a sollicité pour son groupe 
l’honneur de pouvoir organiser, pendant l’été de 1905, le 
Premier Congrès P2spérantiste.

Les Espérantistes Belges sont trop intimement convaincus 
de l’importance extrême d’une telle manifestation et des con
séquences inappréciables que ce Congrès exercera sur l'avenir 
de notre langue pour ne pas approuver cette idée avec 
enthousiasme, pour ne pas offrir aux organisateurs tout l'appui 
dont ils sont capables.

Nous félicitons de tout cœur les vaillants Espérantistes de 
Boulogne car, si la réussite de ce congrès constituera pour 
eux un grand honneur, son organisation constituera encore 
une bien plus lourde charge et ceux-là seuls, s’étant jamais 
occupés de pareilles questions, peuvent apprécier la vérité de 
ces paroles. Nous espérons que tous les journaux Espéran
tistes, tous les groupes, tous les Espérantistes isolés, se 
plaçant au-dessus des questions mesquines qui pourraient être 
soulevées et n’envisageant que l’intérêt supérieur de notre 
chère entreprise, prêteront à nos amis de Boulogne un con
cours dévoué, sans restriction et de tous les instants

Het eerste Esperantisti Congres te 
Boulogne-aan-Zee, in 1905.

Zulks is het hoogst belangrijke nieves dat wij zoo gelukkig zijn 
onder de eersten onzen lezers te mogen aankondigen en dat zonder 
twijfel eene zeer gi oote vrcugde zai veroorzaken.

Zooals een ander artikel van dit nummer het bespreekty hei is 
ter gelegenheid der onlangs gehouden Esperant ische bijeenkonist 
van Kales-Dover, dat een onzer verklcefdste vrienden, de Ileer 
advokaat Michaux^ Voo rzi lier der groep van Boulogne-aan-zee, 
voor zijne groep de eere aangevraagd heeft om, binst don Zomcr 
van 1905, hei eerste Esperantisti Congres te mogen inrichten.

De Rtlgische Esperantiston zijn al ie zeer overtuigd van het 
a itei ste belan g van zulk eene belooging en van de onberekenbare 
f evolgen welke dit Congres op de toekoinst onzer taai zai teioeeg 

rengon, ont dit gedacĥt niel met geestdrift goed te kcuren, om aan 
de inrichters met al den steun te geven, lot welken zij bekwaani 
zijn.

Wïj wenschen uii ganscher harle geluk aan de moedige Espe
rantiston van Boulogne ; wanl, indien het wellukken van dit Con
gres voor hen eene groote cor zai daarslcllen, zijne inrichting zai 
eene nog veel lastigere laa k uitmaken, en dezen aileen, die zich ooil 
mei zulkdanige zaken bezighielden, kunnen de waarheid dezer 
woorden besejjen. IVij hoben dat al de Esperantisme bladon, alle 
groepen, alle verioijderde Esperantiston, zich plaatsende boven de 
kleinzinnige zaken die zouden kunnen opgeworpen worden en, 
slechte het hooger belang onzer lieve onderneming inziende, aan 
onze vrienden van Boulogne eene verkleefde medewerking, zonder 
voorbehoud en van alle oogenblikken, zullen verleenen.
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La urbo de Boulogne, kuŝanta sur la linio inter la du landoj, kiuj vere estas la nuna centro de Ia 
Esperantista movado : Francujo kaj Anglujo, estas certe loko prave elektita ĉar, en la momento kiam la 
tuta agemeco de 1’ urbegoj alilokiĝas al la marbordo, oni ne povas taksi^ kiel nefavoran kondiĉon la 
organizon de nia Unua Kongreso en tia loko. Aliparte, ĉiuj kiuj alestis ĉe la jusaj festoj de Calais-Dover 
kaj vidis la agemon de la senlaca Sro Michaux kaj de liaj kunlaborantoj, nepre estas konvinkitaj ke al 
neniu pli bone ol ili oni povis altrudi tian laboregon.

Ankoraŭ unu vorto, ne la plej malgrava : la kongreso nepre efektivigos ĉiujn punktojn de la programo 
kiun Dro Zamenhof majstre proponis en letero diskonigita de ĉiuj niaj gazetoj (vidu nian februaran 
non, 1904) ; tio signifas ke, malkaŝe forigante ĉian danĝeran disputon, kiu povus iel difekti la unuecon de 
nia lingvo, la Unua Esperantista Kongreso estos nur gravega elmontro tiel same de la ecoj de Esperanto 
kiel de la fortoj de la Esperantistoj.

Ni do eklaboru, de hodiaŭ : ni diskonigu tiun ideon kaj ni nasku ĉie la deziron ĉeesti ĉe tiu solena 
kunveno ; en ĉiu lando, la Esperantistoj priparolu la rimedojn por ke kiel eble plej multaj aliru al ĝi kaj 
jam preparu sian kunlaboradon al la festoj kaj laboroj ; tiamaniere, la sukceso estos certa kaj tiu Unua 
Kongreso, ĉe kiu sendube ĉeestos niaj plej eminentaj kaj amataj estroj, al kiu ĉiuj landoj de 1’ mondo 
sendube sendos delegitojn, estigos plejgloran tagon en la historio de Esperanto.

Dr° Maur. SEYNAEVE.
Gravega sciigo! Sro Michaux jus sendis al ni la gravegan, bonegan novajon ke nia kara Majstro 

Dro Zamenhof ne nur treege aprobis la Kongreson sed ankoraŭ promesis « ke li mpre alveturos » al ĝi. 
Antaŭen, Esperantistoj ! Ciuj iru al la Kongreso ! La sukceso estos grandega !

DTO M. S.

La ville de Boulogne, située sur la limite des deux pays 
formant en ce moment le centre du monde Esperantiste : la 
France et l’Angleterre, est certis un endroit bien choisi car, 
à l’époque où toute la vie des grandes villes se concentre sur 
les bonis de la mer, on ne peut considérer comme une condi
tion défavorable le fuit d’organiser dans un tel endroit notre 
premier congrès. D’autre part, tous Ceux qui ont assisté aux 
récentes fêtes de Calais-Douvres et ont vu à l’œuvre l’inlas
sable M. Michaux et ses collaborateurs, se sont convaincus 
qu’un tel travail ne pouvait être confié en de meilleures mains.

Un mot encore, non le moindre : le congrès réalisera de 
point en point le programme qui a été tracé magistralement 
par le Dr Zamenhof dans une lettre publiée récemment par 
tous nos journaux i voir notre n1» de ievrier 1904); c’est dire 
que, rejetant formellement toute discussion dangereuse pou
vant porter atteinte à l’unité de la langue, le Premier Congrès 
Esperantiste ne sera qu’une manifestation éclatante tant des 
qualités de l’Esperanto que des forces des Espérantistcs.

A l’œuvre donc, dès aujourd’hui : répandons l’idée et faisons 
naître partout le désir d’assister à cc s assises solennelles ; 
que dans chaque pays les Espérantistcs concertent les moyens 
de s’y rendre en noinbie plus ou moins grand et préparent 
leur collaboration aux feles et aux travaux; le succès se 
trouvera ainsi assuré et ce Premier Congrès, auquel assiste
ront sans doute nos maîtres les plus éminents et les plus 
aimés, auquel seront sans doute représentés tous les pays du 
globe, marquera une date des j. lus glorieuses dans l’nistoirc 
de l’Esperanto.

Dr M AUR. SE Y N A E V E.
Une nouvelle capitale! M. Michaux nous envoie à l’instant la 

nouvelle excellente, capitale que notre cher Maître le 
D*  Zamenhof non seulement approuve très vivement le Con
grès mais encore promet « de j’y rendre certainement ». En 
avant, Esperantiste» ! que tous soient présents au Congrès ! 
Le succès sera énorme !

(*) Vaterlo (Waterloo) kaj Braine 1’ Alleud, Belgaj vilaĝaj 
kie okazis la batalo de la Interligitaj Nacioj kontraŭ la Francoj 
la 18an de Junio IS 15.

iv n. s.

De slad Boulogne, gelegen op de grens der twee landen, die op 
bel oogenblik het middenpunt der Esperantische wereld ni lma ken : 
P'tankrijk en Engcland, is zeker eene welgekozene plaats ; wanl, 
op den lijd dai gcheel hei leven der groote si eden zuii ve. reenigi op 
ne booràen der zee, han mon hei J cil van m zulk eene plaats ons 
eerste congres m te richlen, met ais eene ongunslige voorwaarde 
aanzien. / an een anderen kant, al dezen die aan de onlangs 
geledcne feesten van Aales-Dover, deelgeno/nen, en den onvermoei- 
baren Jleer Michaux en zijne medewerkers aan 7 werk gezien 
hebben, hebben zich overtuigd dai zulk een wi/k in geene belete 
handen kon loevei/rouwd worden.

Eĉn icoord nog, en hei minsle niel : hei congres zai puni voor 
puni hei programma volgen, dai zoo mccslerlijk doo/ /A Zamenhof 
vaslgcsleld is geweesl iu eenen brie/, onlangs door al onze bladon 
medegedeeld {zie ons numniervan 1'ebruari 7004) ; t is Ie zeggen 
dai, alle gevaarlijke icdelwislcn, k u nne n de ita drei doea aan de 
eenhcid dor Iaai, stcllig ve/werpende, hei eerste Esperantisch con
gres sterilis eene schilterende beloogmg zai zijn, zoo van ae hoeda- 
nigheden van hei Esperanto ais van de krachten der Espe ran lisleti.

Aan 't werk dus, van bedon aj : veispreiden wij hei gcdacht cu 
doeu wij overal den wensch ontiuiken om aan deze plecluige zitlin- 
gen deci ie nemea ; dai iu ieder land de Esperant /sien ae midde- 
lcnbespreken om ci hcei/ Ie gaan ni groole.ro/ klcmer gelai t n dai 
zij hunne medewerking aan de /tes t e n en de werkmgen voorberei- 
acn ; de bijval zai ataus ve/zckerd zijn en dit eci ste L ongi es, aan 
hetwelk ongclwij/eld onze bekwaamsle en bemindsie meeslcrs 
zullcu dcelnemcn, bij hetwelk sonde/ twijfel al de landen der 
we/eld zullen vertegcnwooi digd zijn, zai cine der rocmryksle dag- 
leekem agen ni de geschiedenis van hei Esperanto ken mei ken.

Belangrijk nieuws! De Heer Mlchaus sendi ons .ooeven het 
uilmunitnd, belangrijk mtuws dai onze dutirbaie Meesler 
Dr Zamenho} niei aileen levcnd/g het C 'ongies g» edkeurt, moar 
nog beloojl « er voorzeker naartoe te gaan ». I ooruit Esperan 
tiston ! Dai allen legcnwoordig zijn op het Congica ! De bijval 
zai overgi ooi wczcn !

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

Ca nova batalo de Vaterlo.
Kiu venkis ?

Kiel ĉiuj famaj lokoj, la batalkampo de Vaterlo (*)  
estas nun okupita de vera armeo da gvidistoj kaj 
diversaj vendistoj (ni estu ĝentilaj !) kiuj proponas 

al la vizitantoj memoraĵojn de la fama batalo — 
falsajn memoraĵojn por la naivuloj — gvidajn geo
grafiajn planojn, reklamojn por la tieaj restoracioj 
kaj, kompreneble ilustritajn poŝtkartojn. La vizitan
toj alvenas el ĉiuj landoj, tial la aro da gvidistoj kaj 
vendistoj parolas preskaŭ ĉiujn lingvojn uzitajn en 
Eŭropo — krom Esperanto.

groole.ro/
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Laŭ kutimo, niaj Anglaj samideanoj SroĴ Rhodes, 
Ellis, Law kaj Clark, kiuj vizitis Bruselon la pasintan 
monaton, vizitis ankoraŭ la faman batalkampon, 
akompanitaj de unu el la plej sindonaj Bruselaj 
Esperantistoj, kaj ili, unuvoĉe, decidis paroli nur 
Esperanton dum la vizitado.

Apenaŭ ili estis alvenintaj al la stacidomo de 
Braine 1’ Alleud (*)  ili estis ĉirkaŭitaj de la legioj da 
viroj, virinoj kaj infanoj, gvidistoj, vendistoj, helpis
toj kaj aliaj istoj.

Dwars door de Esperantisme Wereld.

De propaganda blijfl nid staan gedurende de verlojdagen, 
zooals men tiel zou kumi en gelooven ; zij wordt zelfs levendiger en 
levendiger en werft nieuwe volgelingen aan, voornanielijk 
onder net volk dai rusi. Koor heden meldcn wij de werkingen 
onzer Engelsche aanhangers die, alleszins, zeer moedig en zeer 
verklcejd 'zijn. Ilei blad « The note Book » behelst regelmatig een 
E.sptrantiscli gedeelte evenals het P'ransch blad « Le Cicerono ». 
Meu metdi de inrichting eencr « Maatschappij van ( itgaven in 
het Esperanto ! » le Londen, wier doel zai wezen hei Esperanto in 
Groot-Brittanje en zijne kolonion te verspreiden. Onze medebroe- 
der « Lingvo Internacia » heeft insgelijks eene Maatschappij met. 
actiën gesticht, die in Erankrijk eene drukkerij zai koopen, welke 
s lee ht s werken in Esperanto zai drukken. Het eerste bockje der 
Engelsche maatschappij komt te verschijnen ; zijne hoofding is :

Tre sincere kaj sen penoj, niaj amikoj demandis 
pri multaj sciigoj sed, mirigita, la poliglota armeo 
neniel komprenis. Vane la gvidistoj parolis ĉiujn 
uzatajn lingvojn, vane la vendistoj prezentis la 
komercaĵojn same kaj per gestoj, iliaj penadoj ne 
estis rekompencitaj ; la kvin fremduloj ŝajne ne 
komprenis kaj daŭrigis paroli sian strangan idiomon! 
Tamen neniu lasis kuraĝon, ĉar iafoje oni kompre
nis kelkajn aŭditajn vortojn, aŭ Anglajn, aŭ Ĝer
manajn, aŭ kvazaŭ Hispanajn aŭ Italajn, sed la plej 
lertaj el la trudemuloj intencis forlasi tiun novan 
batalon. Tiam ili alvokis helpon de maljuna vend
istino de poŝtkartoj, nigra kiel ciganino, kiu multe 
vojaĝadis tra la mondo kaj parolis la lingvojn la 
plej strangajn; eble ŝi sukcesus!

Sed mire, la ciganino vane penadis, ŝi konsumis 
sian tutan lingvaron, ĉiam tiuj strangaj fremduloj 
inter ili parolis idiomon nekonatan de ŝi.

Ve ! vane ŝi kriis, malbenis, eĉ insultis tiujn 
inferajn vizitantojn, tiuj ĉi klare'kaj kviete daŭrigis 
demandi diversajn sciigojn sed akceptis nenian 
respondon ĉar la komprenado ne estis ebla.

Tamen la vizitantoj trairis la tutan batalkampon, 
haltis antaŭ la multnombraj famaj lokoj kaj la 
monumentoj de ĉiuj nacioj, la aro da vendistoj de 
ilustritaj poŝtkartoj, generale direktita de la nigra 
virino persekutis ilin vane. Nek la leono kvietega 
sur ĝia terpiramido, nek la Franca aglo vundita, 
elvokis alian sonon ol la strangajn ĝis nun aŭditajn. 

Ĉiam la diversaj Eŭropaj lingvoj ŝajne dancis 
satanan balon. La enigmo eble malaperigos ĉar 
Sro Rhodes disdonis al siaj persekutantoj Esperant
ajn poŝtkartojn kun portreto de Dro Zamenhof.

La batalo daŭrigis, per Esperanto, ĝis la foriro 
de la venkantoj ; en atendejo de la stacidomo, du 
Angloj, kiuj ankaŭ vizitis Vaterlon, inter si miris 
multe pri tiu lingvo kaj pri la uzantoj.

** *

Epilogo de tiu vera vizito okazis en Bruselo la 
sama tago, vespere. Niaj amikoj promenadis en unu 
el la centraj stratoj de la urbo, kiam la Angloj kiuj 
miris matene pri la nova batalo, estis en saina 
direkto kiel niaj samideanoj.

Unu diris al la alia: «Tie ĉi estas ankoraŭ tiuj 
strangaj homoj, kiuj paroladis lingvon havantan nek 
kapon nek voston ! Cu vi ilin komprenas? » La alia 
respondis: « Neniel », kaj Sro Ellis kiu surprizis tiun 
interparoladon respondis, sed tiufoje Angle : Mi 
ankoraŭ ! »

Haltigo de la Angloj kaj mirego.
« Cu vi estas Angloj ? » demandis la unua.
« Jes, respondis Sro Ellis, kaj plie, el via propra 

provinco ! »
Nova argumento kontraŭ la skeptikuloj kiuj opi

nias ke la akcento maltaŭgas por la facila kompren
ado : la Angioj ne rekonis siajn samprovincanojn, 
kiam tiuj ĉi parolis Esperante.

Ĉar de la tago, kiam la Germana Imperiestro 
Vilhelmo la dua certigis ke la batalo de Vaterlo 
estas afero tute Germana, la modernaj historiistoj 
ŝanceliĝas pri la venko de generalo Velingtono 
(Wellington) ni povos certe konkludi ke, pri la grava 
batalo inter la lingvoj, Esperanto estos venkanto.

Jos. JAMIN.

«Tre [a Jfiondo Esperantista.

Lapropagando ne haltiĝas, kiel oni povus opinii, dum libertempoj ; eĉ ĝi fariĝas pli kaj pli vivplena kaj 
varbas novajn adeptojn precipe el la gento kiu mallaboras. Hodiaŭ ni notu la agadojn de niaj Anglaj 
samideanoj kiuj, decide, estas tre kuraĝemaj kaj sindonemaj. La jurnalo « The Note Book » enhavas 
regule Esperantistan parton kiel la Franca ĵurnalo « Le Cicérone ». Oni anoncas fondon de « La Esperanta 
Eldonanta Kompanio » en Londono kies celo estos dissemado de Esperanto tra Granda Britujo kaj ĝiaj 
kolonioj. Ankoraŭ nia kunfrato «Lingvo Internacia » fondas akcian societon kiu aĉetos presejon en 
Franclando ; el tiu presejo nur aperos Esperantaj verkoj. La unua broŝuro de la Angla societo ĵus aperis ;

A travers Ie monde Espérantiste.

La propagande ne s’arrête pas, comme on pourrait le croire, 
pendant les vacances ; même elle devient de plus en plus 
vivace et recrute de nouveaux adeptes principalement parmi 
le monde qui chôme. Aujourd’hui notons les actes de nos par
tisans anglais qui, décidément, sont très courageux et très 
dévoués. Le journal «The note Book » contient régulièrement 
une partie Espérantiste comme le journal français « Le Cicé
rone ». On annonce la formation d’une « compagnie d’éditions 
en Esperanto » à Londres dont le but sera de répandre l’Es- 
peranto dans la Grande Bretagne et ses colonies. Notre con
frère « Lingvo Internacia » a également fonde une societe par 
actions qui achètera une imprimerie en France, laquelle 
n’imprimera que des ouvrages en Esperanto. La première 
brochure de la société anglaise vient de paraître ; son titre
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ĝia titolo estas «Primer of Esperanto » ĝia prezo unu penco. Dekduo kostas dek pencojn, cento ses 
ŝilingojn kaj tri pencojn, milo du livrojn kaj dekdu ŝilingojn. Dixon & Hunting, 180, Fleet Street, E. C. 
London. Bedaŭrinde tiu broŝuro enhavas multajn erarojn intence produktitajn kiujn la veraj Esperant
istoj devas forĵeti, ekzemple : Januario, richa, shi, ghi, k. t. p.

« Law Times » la ĉefa Angla leĝa ĵurnalo enhavas gravan artikolon de Sro John Ellis kiu prezentas tre 
lerte Esperanton al la leĝistoj.

«The Swiss, Aix-les-Bains & Nice Times» publikigis kelkajn artikolojn de Sro Hodler en Angla 
lingvo kaj daŭrigos tiun efikan inicion, plenan je intereso por ĝiaj legantoj.

*
* *

La « Frankfurter Zeitung » enlokigas artikoleton de Sro Barthel kiu, ni esperas tion, povas baldaŭ fondi 
novan grupon en Frankfurt a. Main. Pri tio ni ricevis bonajn sciigojn de Dro Hanauer kiu vizitis nin kaj 
kiu certe fariĝos bonegan propagandulon en Germanlando Ni ankoraŭ ricevis viziton de Sro Kiihnl, la 
sindona sekretario de la Esperantista Klubo en Prago (Aŭstrujo). Sro Kiihnl parolas nur Esperanton krom 
sia gepatra lingvo, kaj li ĝin parolas tiel klare ke tio miras ĉiujn eĉ kiuj konas la mirindan facilecon de 
la lingvo. Li faris grandan vojaĝon tra Eŭropo ; tiu vojaĝo estas la tria kaj li parolis Esperante kun 
ĉirkaŭ du miloj da personoj. La nombro da Esperantistoj kiu vojaĝas per helpo de Esperanto pligrand
iĝas ĉiam ; en Franclando oni ne plu kalkulas ilin.

El Germanlando ankoraŭ alvenas al ni projekton de stenografia sistemo pri Esperanto. La sistemo 
elpensita laŭ la antaŭa metodo Stolze-Schrey de Sro pastro Schneeberger en Laufon (Svisujo) ricevis 
aprobon de multaj Esperantistoj kaj stenografiaj gazetoj. Ni konigas la nian kaj ni esperas ke baldaŭ, la 
stenografia gento elektos unu solan sistemon, la plej bonan kaj la plej logikan.

* * *
La jurnalo « La Dépêche » el Toulouse (Franclando) sciigas al ni ke Sro K. Bourlet batalis por Esper

anto dum du kunvenoj de la Kongreso de la Franca Societo por la antaŭenirado de la Sciencoj.
La Kongreso renovigis sian plenan aliĝon al la programo de la Delegacio por enkonduko de Internacia 

est : «Frimer of Esperanto ». Son prix un penny. La douzaine 
coûte 10(1, le cent ös 3<l et le mille 2! 12s. Malheureusement 
cette brochure contient plusieurs erreurs faites avec intention 
que les vrais Espérantistes doivent écarter.

« Law Times » le principal journal de droit anglais publie un 
important article de M. John Ellis qui présente très habile
ment l’Esperanto aux hommes de loi. « The Öwiss, Aix-les- 
Bains et Nice Times » a publié quelques articles de M. Hodler 
en langue anglaise et continuera cette initiation efficace, pleine 
d’intérêt pour ses lecteurs.

* * *
La « Gazette de Francfort» a inséré un articulet de M. Bar

the! qui, nous l’espérons pourra bientôt fonder un nouveau 
groupe à Francfort-sur-Mein. A ce sujet nous avons reçu de 
bonnes nouvelles du Docteur Hanauer qui nous a rendu visite 
et qui certainement deviendra un excellent propagateur en 
Allemagne. Nous avons encore reçu la visite de M. Kühnl, le 
dévoué secrétaire du Club esperantiste de Prague. M. Kühnl 
ne parle que l’Esperanto en dehors de sa langue maternelle, 
et il le parle si clairement que cela étonne ceux-là même qui 
connaissent la merveilleuse facilité de la langue. 11 a fait un 
grand voyage à travers l’Europe ; ce voyage est le troisième 
et il a parlé l’Esperanto avec environ 2000 personnes. Le 
nombre des Espérantistes qui voyagent à l’aide de l’Esperanto 
grandit toujours ; en France on ne les compte plus.

D’Allemagne nous est encore arrivé un projet de système 
sténographique pour l’Esperanto. Le système composé selon 
la méthode antérieure Stolze-Schrey par M. le pasteur Schnee
berger de Laûf-n (Suisse) a reçu l'approbation de plusieurs 
journaux espérantistes et sténographiques. Nous joignons la 
nôtre et nous espérons que bientôt, le monde sténographique 
choisira un seul système, le meilleur et le plus logique.

*,* *

Le journal « La Dépêche » de Toulouse nous informe que 
M. C. Bourlet a défendu l’Esperanto pendant deux séances du 
Congrès de l’Association Française pour l’avancement des 
Sciences. Le Congrès a renouvelé sa pleine adhésion au pro
gramme de la Délégation pour l’adoption d’une langue auxi-

« Primer of Esperanto ». Prijs : een penny, Het twaal/lal kosi 
IOJ hei honderd en het duizend 2J2*.  Ongelukkiglijk heheis/ 
dii boekje verse hei dene misslagen, met opzcl begaan, welke de ware 
Esperantiston n/oelen verdrijven.

« Law Times » het voomaamsle Engelsehe wetsblad geeft een 
belangrijk artikel van M. John Ellis dai zeer bchendigl/jk hei 
Esperanto aan de wel'sin annon voorstclt. «The kwiss, Aix-les- 
Eains el Nice Times» hoefi een ige ari /keis van AL //adler gege veu 
in Engelsehe taai en zai deze t re fiende navolgi/ig, voi belang voor 
zijne lezers, voortzetten.

De « Cl a zei Ie van Erankforl » heeft eon artikellje in gelase ht van 
.1/. /iarthel, die, hopen wij, welhaast eene nieuwc groep Ie P/ank- 
fort a Meia zai kun neu si ichi en. Over di! onderwerp hebben wij 
goed nieuws ontvangen van Doktoor Hanauer, die ous is komon 
bezo cke n en die zekerlijk een uitmunlende ve/sp/eider iu Duitsch- 
land zai worden. IT/j hebben ook het bezoek o/itvangea van 
J/1' kühnl, don verkleefden sehrtjver van don Espcratilischen kring 
van Praag. Al. k iihnl spi ecki sleehts he! Esperanto bui/en zijne 
moedertaal, en hi) spreekt hei zoo klaarlijk dai dit zei/s deton 
verbaast die hei wonderbai e gemak dor ladi ken tien. Hij heeft eene 
groote reis door Europa gedaan ; deze teis is de derde en hij heeft 
het Esperanto met omirent 2000 person engesproken. Het gelai der 
personon die bii middcl van het Esperanto reizen ve/groot gcdurig ; 
m Ijankrijk zijn ze niel meer t e t ellen.

( it Duilschland is on s nog een voo/sici vati Snclschriflstelsel 
voor het Esperanto toegekomeu. Het stelscl, sa meti gcs/eld volgo us
de vroegere leerwijze Stolze-Schrey, door dea Heer pastoor Schnee- 
beiger van Laŭ fon ( Zwitseriand > heef t de gocdkent ing van voi
selle ldene Esperant ische- en Snclschri ft bladon vcrworven. Hij 
vcrvoegen de onze cti wij hopen da! welhaast de Esperant ische 
wercld con enkei stelscl, het beste en nafuurl/jkste, zai kiezcn.

** ♦
Het blad «La Dépêche» van Toulouse laa/ ous velen da t 

AL. C. Hotiriel hei Esperanto verdedigd heeft bius t twee zittingen 
van hei ( o tigres dor /' ranse he verceniging toi vooruitgang der 
welenschappen. Het congres heeft zijne volle aan hecht m g aan hei 
programma der Afvaardiging voor de aanname eener weder- 
lü/itùclie kulpiaal*  li// /iûJ>ch dui op hei vidbende con-
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Helpanta Lingvo Ni esperu ke, en la proksinia kongreso, tiu potenca societo nete aprobas Esperanton 
dank al la penoj de niaj kuraĝemaj Francaj amikoj.

<< Kato kun botoj » estas titolo de la unua libro eldonita de la Ilustrita biblioteko por Infanoj. La fama 
rakonto estas tradukita laŭ Angla akcepto de Sro L. Milko ; la kosto estas kvindek centimoj ; Librejo 
Barbot-Berruer, 72, rue des Halles, Tours (Franclando).

Ankoraŭ ni rice\is la Jarlibron de la Grupo Esperantista el Clermont-Ferrand, kies legado pruvas ke 
Esperanto rikoltas aprobon de oficistoj, oficiroj, instruistoj kaj profesoroj kiuj, en Belgujo, ne bonvolas 
nin apogi kaj kiuj tamen kredas ke ili marŝadas kun la Progreso.’

En Bruseio okazis kongreson de Belgaj Geinstruistoj, kie oni disvolvis nombrajn politikajn aferojn kaj 
kelkajn pedagogajn. Esperanton, Stenografion, kaj aliajn progresemajn aferojn, tiu kongreso ne konas !

** *
«La Vokala Muziko de la Esperantistoj» eldonis sian sesan muzikeldono» verkitan de Sro Boris 

Fjodorov sub titolo « Pino ». La diversaj verkoj de la kolekto eldonita de Sro A. Fjodorov el Kostroma 
(Rusujo) estas aĉeteblaj en la Esperantista Librejo Spineux & Kio en Bruseio. Ni rekomendas tiujn 
muzikverkojn al niaj amikoj ; la paroloj estas en Rusa lingvo kaj en Esperanto.

Jos. JAMIN.

<Al niaj fidelaj abonantoj.

Komencante la trian jaron de nia modesta jurnalo, nia devo estas danki tiujn, el niaj abonantoj, kiuj 
subtenis niajn unuajn paŝojn kaj kiuj por ni konservis sian helpon, tiel ankaŭ tiujn el ili, kiuj alvenis pliriĉigi la 
vicojn dum la du unuaj jaroj Dank’ al ili, ni sukcesis prezenti « La Belga Sonorilo » kiel unu el la Esper
antistaj gazetoj la plej regulaj kaj, se ni kredus la flatajn atestojn ricevitajn de diversaj flankoj, unu el la 
plej estimataj. Ankoraŭ dank' al ili ni povis facile ricevi la verkojn de fremdaj Esperantistoj, tiel utilajn

liaire internationale. Nous espérons qu’au prochain congrès, 
cette puissante société approuvera nettement l’Esperanto 
grâce aux efforts de nos courageux amis français.

« Le chat botté » est le titre du premier livre édité dans la 
Bibliothèque illustrée pour enfants. Le célèbre conte est tra
duit d’après la version anglaise par M. L. Milho ; voir ci-dessus 
prix et dépôt.

Nous avons également reçu l’Annuaire du groupe Espé- 
rantiste de Clermont-Ferrand, dont la lecture prouve que 
l’Esperanto recueille l’approbation des fonctionnaires, offi
ciers, instituteurs et professeurs, lesquels, eu Belgique ne 
daignent pas nous appuyer et qui cependant croient qu’ils 
marchent avec le progrès.

A Bruxelles s’est tenu un congrès d’instituteurs où on a 
développé de nombreuses questions politiques et quelques 
autres, pédagogiques.

L’Esperanto, la sténographie et les autres œuvres de pro
grès, ce congrès les a ignorées.

grès, deze sterbe maatschappij hei Esperanto tea volle zai goed- 
keuren, dank aan de pogingen van onze moedige Franschc 
vr tendon.

« De gelaarsde kai » is de hoofding van ltei eerste boek, uitgegeven 
in de gei Ilu s t veer de boekenverzamehng voor kinderen. llet ver- 
m aarde vertelsel is vertaald naar de Engelsche overzetting door 
.1/. ƒ„. JZ/Zfo; zie hicrbovcn den priis en kci thuiswijs.

IFij hebben insgelijks hei jaarboek van den Esperantischen kring 
van Clermont-Ferrand ontvangen, waarvan de lezing bewijst dat 
hei Esperanto de goedkeuring ontvangt der beambten, ofiti e iercn, 
onderwijzcrs, dte in België vidi niel gewaardigen ous t e stcuncn 
en die nogtans meencn dat zij met den vooruitgang medegaan.

Te Brusscl is een onderwijvers congres gchoudcn geweest, waar- 
op mon talrijke politieke vraagpunten en ecnige andere pccdago- 
gische onlwikkeld heefl.

Hei Espe/anto, hti snelschrift en de andere werken van voor
uitgang, zijn door dit congres vergeton geweest.

« La Vokala Muziko de la Esperantistoj » a édité son 
sixième morceau de musique composé par M. Boris Fjodorov 
sous le titre de « Le pin ». Les divers morceaux de la collec
tion éditée par M. A. Fjodorov de Kostroma Russie) sont 
en vente à la librairie Espérantiste Spineux et Cie à Bruxelles. 
Nous recommandons ces morceaux de musique à nos amis ; 
les paroles sont en russe et en Esperanto.

A nos fidèles Abonnés.

En commençant la troisième année de notre modeste jour
nal, il est de notre devoir de remercier ceux de nos abonnés 
qui ont soutenu nos premiers pas et qui nous ont conservé 
leur appui, de même que ceux qui sont venus renforcer leurs 
rangs au cours des deux premières années. Grâce à eux, 
nous sommes parvenus à faire de « La Belga Sonorilo » 
un des journaux Espérantistes les plus réguliers et, si nous en 
croyons les témoignages flatteurs reçus de divers côtés, un 
des plus estimés.

Grâce encore à eux, nous avons pu facilement accueillir les 
écrits d’Espéramistes étrangers si utiles pour nous assimiler 
l’internationalité de la langue et avons fait paraître la plupart 
des numéros à douze pages au lieu de huit.

« La \~okala Muziko de la Esperantistoj » heefl zijn zesdc 
muzieksluk, getoonzel door .1/. Boris Fjodorov, onder de hoofding 
van De Dcnneboom », uitgegeven. De verschillige stukken der ver- 
zamelingen, uitgegeven door AL A. Fjodorov van Kostroma (Rus
landa, zijn te hoop in den E, s peran t ischen boekhandel Spineux en 
6'ie Ie Brussel. IVij bevelon deze muziekstukken onzen vrienden 
aan ; de woorden zijn in hei Russisch en hei E s pci anto.

Vertaald door A.-J. WITTERYCK.

Aan onze getrouwe Inschrijvers.

Met den aanvang van den derden jaa rga ng van ous nederig 
blad, is hei onze plicht deven van onze inschrijvers te bcdanken die 
onze eerste stappen gesteund, en ons himnon sleun behouden heb
ben, alsook deven onder hen die onze rangea in denloop der tive e 
eei ste jaren zijn komon versterken. Dank aan hen zijn wij ertoc 
gekomcn « La Belga Sonorilo » een der regel ma tigste Esperan- 
lische bladon Ie atakon, en, indien wij de vleiende getuigenissen 
van vcrscheidene kan t en ontvangen, gelooven, een der geachtstc.

Dank aan hen ook, hebben wij gemakkelijk de se kripton van 
vreem.de Esperant iston, zoo nutlig oni ons met de wederlandsch- 
heid der taai gelijk Ie stellen, kunnen opnemen, en hebben wij het 
inceste deci der nuni mers op twaalf bladzijden in plua t s van achi 
doea verschijnen.

vreem.de
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al ni por similigi la internaciecon de la lingvo kaj publikigi la plej multon el la numeroj po dudek paĝoj 
anstataŭ po ok. , .

Pli ol ĉiam, ni bezonas ilian helpon, ĉar Esperanto akiras ĉiutage pli gravan staton kaj postulas pli 
energian agadon. Sed ni nur esperas ke ili bonvolos daŭrigi sian konfidon, sed ankoraŭ ke ili varbos, 
inter siaj amikoj kaj konatoj, novajn adeptojn, kiuj siavice fariĝos fervoraj samideanoj. Al ili, ni memoru 
ke la abonoj estas de nun ricevotaj de Sro L. Vandersleyen, 31, rue des Patriotes, Bruselo. Dum oktobra 
monato, ni dissendos la depagajn kvitancojn pri nepagitaj abonoj en Belgujo. Pri niaj abonantoj de la 
alilando, pro gravaj elspezoj kiujn postulus sendo de poŝtaj kvitancoj, ni haltigos la dissendon de lagazeto 
al tiuj inter ili, kiuj ne estus pagintaj la abonkoston antaŭ la 15a de oktobro el la Eŭropaj landoj kaj antaŭ 
la 15a de Novembro el la aliaj partoj de la mondo. . . , . .

Al ili ankoraŭ ni konfesu ke la ordinara prezo (2,50 fr. en Belgujo kaj 3,00 fr. en eksterbelgaj landoj) 
jam estas tre plimalgrandigita prezo, difinita por faciligi la propagandon kaj ni esperas ke la plimulto el 
ili, volonte enskribiĝos en kategorio de «protektantoj » (almenaŭ 5 fr. jare).

Dank’ al ili ni esperas (espero vivigadas) doni al nia gazeto novan ekflugadon kaj al Esperanto novan 
pruvon pri la gravega intereso kiun ni, ĉiuj, aligas al ĝia disvastigado kaj kreskanta sukceso.

LA REDAKCIO.

Plus que jamais nous avons besoin de leur aide, car l’Espe- 
ranto acquiert tous les jours une place plus importante et 
réclame une action plus énergique. Non seulement nous espérons 
qu’ils voudront bien nous continuer leur confiance, mais 
encore qu’ils recruteront, parmi leurs amis et connaissances, 
de nouveaux adeptes qui, à leur tour, se feront de fervents 
disciples de notre cause.

Rappelons leur que les abonnements sont reçus dès à présent 
chez M. L. Vandcrsleyen,31, rue des Patriotes à Bruxelles.Dans 
le courant d’Octobre, nous mettrons en circulation les quit
tances de recouvrement des abonnements non payés pour la 
Belgique. Quant à nos abonnés de 1’ étranger, à cause des 
grands frais qu’exigerait l’envoi de quittances postales, nous 
suspendrons l’envoi du journal à ceux d’entre eux qui ne nous 
auraient pas fait parvenir le prix de leur abonnement avant le 
15 Octobre pour les pays d’Europe et avant le 15 Novembre 
pour les autres parties du monde. Déclarons-leur encore que 
le prix ordinaire (2,50 fr. pour la Belgique et 3.00 fr. pour 
l’étranger ) est déjà un prix très réduit, établi pour faciliter la 
propagande et que non sespérons que la plupart d’entre eux se 
teront inscrire volontairement dans la catégorie «protecteurs» 
( 5 fr. minimum par an ).

Grâce à eux, nous espérons donner à notre publication un 
nouvel essor et à l’Esperanto une nouvelle preuve de 1’ intérêt 
puissant que nous attachons tous à sa diffusion et à son 
succès croissant.

La Rédaction.

Meerdan ooi! hebben mij hunne hulp noodig, mani hei Esperanto 
verwerft alle dagen eene belangrijkere plaats en vcreischt eene 
sie rke re werking. Niel aileen hopen ioj dai zij voorl in ons zullen 
betrouweii, niaar ook dat zij, onder hunne vrienden en kennissen, 
n lenice aanka ngers zullen aanwerven die, op hunne benri, vu rige 
volgelingen van onze zaak zullen u/orden.

Herinneren icj dat de inschrijvingcn van heden aj onlvangen 
mordeti bij .1/. L. l'andersleyen, 31 Patriollensiraat, le Brussel. 
/n deti loop van Oklobcr, zullen ioj de inningskicjtbriefjes der 
nietbetaalde inschrijvingcn voor België in omloop brengen. 11 'al 
onze inschrijvcrs van dea vreeinde aangaat, ter ooi zako der groote 
onkoslen velke de zendo van positio jlbricven zou vereisdien, zul
len ioj het zenden van hei blad opschorsen aan dezen onder hon, 
die ons hei bedrag hunner inschrjving niei zullen toegezonden 
hebbcn voor den 7.3» Oktober, voor de landen van Europa, en voor 
15n Novcntber, voor de andere werelddeelcn. I 'erbia ron ioj no g dai 
de gemane prijs (2,50 fr. voor Belgio en 3.00fr. 'voor den vrcemde) 
reed s een zeer ge ringe prijs is, gesfeld oni de propaganda t e verge- 
niakkeljken, en dat wj verboj en, dat het inceste deci onder ben 
zich vrjwillig zullen doea inschrijven in de reeks« beschermers. » 
(.3 fr. minslens 's jaars).

Dank aan hon, hopen mii aan onze udgave een nieuioen stool Ie 
geven, en aan het Esperanto een nienia bewijs van het machtig 
bclang ivci k wj allen s t ellen in zijne verspreiding en iu zijn 
groeicnden bijval.

De Ops tel raad.

Sitoj.

La lan de oktobro okazos la ĉiujara ĝenerala 
kunveno de la Antverpena Grupo Esperantista. La 
tagordo estas :

Jaraj raportoj.
Elekto de duono de la komitato, lati la Regularo. 
Muzika parto.
La 8an de oktobro al la 8 1 2 horo okazos la mal

fermo de T kursoj. Sro Advokato Van Dieren, 
prezidanto de la Esperantista Lovena Grupo parol
ados en la festa salono de la «Taverne Royale» 
pri Esperanto.

La 15an de oktobro la kursoj (profesoro Sro Dupont) 
komencos; ili okazos ĉiusabate.

Virina kurso estas ankaŭ organizota.
I’ri la kursoj en aliaj urboj ni raportos la prok

siman monaton.
En Antverpeno, la « Librairie Centrale » (Centra 

librovendejo) organizos kun helpo de la tiea grupo, 
Ekspozicion de Revuoj, gazetoj kaj libroj Espe
rantistaj.

LA NORD-AMERIKAJ UNUIGITAJ Ŝ TATOJ EN XXa JARCENTO de P. Leroy Beaulieu;
AKCIA ESPERANTISTA SOCIETO, nova propagandilo ;
El la PENSOJ DE) SAĜULOJ POR ĈIU TAGO, de Lev. Tolstoj.

MULTAJ LITERATURAJ ARTIKOLOJ ESTAS NUN LEGEBLAJ EN LA MONATA REVUO

LINGVO INTERNACIA
JARE: 4 frankoj. Kun literatura aldono: 6 1 2 frankoj.

27, Boulevard Arago, PARIS aŭ ĉe Sro Jos. Jamie, 78, rue de la Longue Haie, BRUXELLES.
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Principaux Manuels en langue française.
en vente aux dépôts de la Maison Hachette & Cie et. chez Spineux & Cie fz Bruxelles.

Grammaire et exercices de la langue Internationale Esperanto par L. de Beaufront. — 
Prix 1.50 fre (port en plus.)

L Esperanto en 10 leçons par Th. Cart et M. Pagnier. — Prix 0.75 (port en plus.) 
Dictionnaire Espéranto-Français par L. DE Beaufront. — Prix 1,50 (port en plus) 
Vocabulaire Français-Espéranto par Th. Cart, M. Merckens et P. Berthelot. Prix 2.50 

(port en plus.)
Thèmes d'application par L. de Beaufront. — Prix 2.00 (port en plus),

Nederlandsche Handboeken.
Bij den sclirijver te Hilversum (Holland) — Volledig Leerboek der opkomende wereldtaal 

Esperanto, door Dreves Uitterdijck, Trompschool, Hilversum. — Prijs : fl : 1.50 
(3.25 fr.) verzendingskosten daarboven.

Bij den drukker van La Belga Sonorilo, Nieuwe Wandeling, 4, Brugge : Het Esperanto in 
tien lessen. aan fr. 0,50.

La « BELGA SONORILO » acceptera des annon
ces qui devront satisfaire aux conditions suivantes : 

1° Etre rédigées exclusivement en Esperanto ;
2° Emaner de personnes s’engageant à corres

pondre en Esperanto ,
3° Les annonces doivent être prises pour une 

année entière.
1 16 de page annuellement fr. 8.00
• s » » » » 15.00

De «BELGA SONORILO» aanv eerdt aankondigi li
geti die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen :

1° Opgesteld zijn uitsluitelijk in Esperanto ;
2° Gegeven zijn door personen die zich verplichten 

in Esperanto te schrijven ;
De aankondigingen moeten genomen worden 

voor een gansch jaar.
1 16 bladz. jaarlijks fr. 8.00
J S » » » 15.00

The Cosmopolita!! Correspondence Club
— INTERNACIA ORGANISMO —

Organo : « THE GLOBE TROTTER ..

Alvokas membrojn el ĉiuj landoj. — Pri pli detalaj informoj 
sin turni rekte al « The Secreta/? oj the C. C. C. » Milwaukee. 
Wisconsin. U. S. A.

LA REVUE POLYGLOTTE
REVUO POLIGLOTA POR LERNO KAJ PROPAGANDO DE LA FREMDAJ LINGVOJ LUEBLA LOKO.

Eliras en la lingvoj franca, angla kaj germana la 5art kaj 
la 20an de ĉiu monato. — Kosto : jare 5 frankoj.

Ŝin tumi al lu Direktoro Ŝ° E. HERMA N N

25. rue des Charbonniers, BRUXELLES (Nord).

Federacio de la Belgaj Filatelistoj.
Oni Korespondas Esperante.
Pri sciigoj oni sin turnu al la Esperantista Sekre

tario, Sro J. Coox, Kontisto, en Duffel (Belglando). 
Aldonu poŝtmarkon por la respondo.
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PARFUMVENDEJO DE LA OPERO
parfumerie: de l’opéra

10, me Neuve, BRUXELLES.

SPECIALO DE PARFUMAJOJ 
l’OR TEATRAJ ARTISTOJ, 

HAŬTKUĜILOJ KAJ KOLORIGILOJ.

Komercaĵoj dela firmoj: Guerlain, River, 
Houbigant, kaj Mothiron el PARIZO.

Praktika Revuo de Komercaj Sciencoj.
Redaktita en Franca lingvo suo la direkcio de 

Sinjoro O. Orban, profesoro de la Universitato de 
Lieĝo. — Eliras ĉiumonate dum naŭ monatoj, de la 
15a de Oktobro ĝis la la de Aŭgusto.

Unu numero: 1.00 franko.
JARA ABONO : Belgujo : 5.00 frankoj.

Alilando : 7.50 frankoj.
Sin turni al la Direktoro, 26, rue Basse Wez,

LIEĜO (LIÈGE).

L’ESPERANTO.
Solution du problème de la Langue Internation, auxiliaire

PROPAGANDA BROŜURO.

SPINEUX & C'E
FREMDA LIBREJO — FONDITA EN 1833

62, Montagne de la Cour

' Unu ekzemplero . .
\ 10 ekzempleroj . .

PREZOJ: ’ 20 »
I 50 » . .
\ 100 » . .

0.15 fr.
1.00 »
1.50 »
3.00 »
5.00 »

« La Belga Sonorilo >
Telefono 3688 6) (p Telefono 3688

Libroj eldonitaj de METTE 40“"
Vendas ĉiujn esperantistajn librojn kaj, ĝenerale, 

ĉiujn librojn verkitajn en ia lingvo.
KORESPONDANTOJ EN ĈIUJ ALIAJ LANDOJ. 

ONI KORESPONDAS ESPERANTE.

DU JARKOLEKTOJ.

Prezo de ĉia 
kolekto

» Belgujo : 2,50 frankoj.
' Alilando : 3,00 trankoj.

Sin turni al Sro L. VANDERSLEYEN,

.?/, rue des Patriote* , EPC XELLES.

LA PERILO DE LA GAZETISTARO.
(L’INTERMÉDIAIRE DE LA PRESSE).

99, Boulevard Anspach, BRUXELLES.

Legas, tradukas, detranĉas ĉiujn ĵurnalojn,gazetojn 
kaj revuojn de la tuta mondo kaj sendas, el ili, 
ekstraktojn pii ĉiuj objektoj. j

Ĉiu kiu deziras interesadiĝi je ia demando, abonas
« l’intermédiaire de la Presse. »

Prezarojn pri abonoj oni sendas laŭ demando.
Oni korespondas en Esperanto.

LONDONO.
PENSIO POR GESINJOROJ.

Hejmaj komfortaĵoj. Bano (varma kaj malvarma). 
MODERAJ PREZOJ.

ONI PAROLADAS KAJ KORESPONDADAS EN ESPERANTO. 

Angla kaj Franca lingvoj.

Sinjorino O CONNOR, Esp eranto House, 
St-Steplien s S»-’, Bayswater, IO.
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ESPERANTISCHE BLADEN.JOURNAUX ESPÉRANTISTES

Lingvo lnternacia, fr. 4.00 par an (4.00fr. 's jaars). Mr Paul de Lengyel à Szekszârd, Hongrie.
L’Espérantiste, revue officielle de la Société irançaise pour la propagation de FEsperanto, 20 pages (for

mat 15 x 20) de texte Espéranto-Français, 8 pages de couverture, correspondance internationale en 
Esperanto gratuite pour les abonnés. 3.50 fr. par an (3.50 fr. ’s jaars} 4 00 francs avec inscription à la 
Société (4.00 fr. met aanneming in de Maatschappÿ.) Administration de l’Espérantiste à Louviers 
(Eure) France.

Societo por Internaciaj Rilatoj (S. I. R.), fr. 3.00 par an (3.00fr. 's jaars} ; avec l’organe de la Société 
(met het orgaan der Maatschappij} « Lingvo lnternacia » fr. 6.00 par an (6.00 fr. ’s jaars) Mr Paul Fruic- 
tier, 27, boulevard Arago, Paris.

Literatura Biblioteko de Lingvo lnternacia, fr. 2.50 par an (2.50 fr. ’sjaars) M' Paul de Lengyel à Szekszârd, 
Hongrie.

Rondiranto, fr. 4.00 par an (4.00fr. ’s jaars} Mr G. P. Oreŝkov, Plovdiv, Bulgarie N L. Cogen, 61 rue des 
Rémouleurs, Gand.

La Holanda Pioniro, fr. 3.00 par an (3.00 fr. ’s jaars} Mr Dreves Uitterdijk, Hilversum, Holland.
Cesky Esperantista (Bohem. Esp.), fr. 3.50 par an (3.50fr. ’s jaars} Mr Cejka, Th. Bystrice-Hostyn, Moravie- 

Autriche.
L’Esperantista, fr. 4.00 par an (4.00 fr. ’s jaars) Grafo Albert Gallois, Riolunato, prov. de Modena, Italie. 
La Svisa Espero, fr. 2.50 par an (2.50 fr. 's jaars} Mr Th. Renard, 6, rue du Vieux Collège, Genève, Suisse. 
Antaŭen Esperantistoj ! 0,150 Livroj = fr. 3,00 par an (3,00 fr. ’s jaars} M' Ant. Alvarado, str. Lartiga 

n° 106a Lima, Pérou.
Ĉilio Esperantista, gratuit au Chili (Æosteloos in Chilië) Mr Luis E. Sepulveda Cuadra, cas. 1989, Santiago, 

Chili.
La Suno Hispana, fr. 3.00 par an (3.00 fr. ’s jaars) Mr Aug. Jimenez Loira 5, Corona, Valencia, Espagne.
The Esperantist, fr. 4.00 par an (4.00 fr. ’a jaars), Mr H. Bolingbroke Mudie, 41, Ötiter Temple, W. C. 

London, England & M. Seynaeve, 3, rue de l’Avenir, Courtrai. Un numéro : 40 Cmes.
La Juna Esperantisto, 2.00fr. par an (2.00 fr. ’s jaars}. M1 H. Hodi.f.r,9 avenue des Vollandes, Genève, Suisse, 
lnternacia Scienca Revuo, fr. 7.00 par an (7.00 fr. 's jaars), Hachette & Cie, 79, Bd S1 Germain, Paris.
Espero Katolika, fr. 2.50 par au (2.50 fr.’s jaars}, M. Barbot-Berruer, 72, rue des Halles, Tours (France) 

& M. Mattelaer, 3, place de l’Université, Louvain.
Esperantistische Mitteilungen, fr. 2.00 par an (2.00 fr. ’ s jaars). M. Borel, Prinzenstrasse, 95, Berlin.
Revuo lnternacia de Stenografio, fr. 3.00 par an (3.00 fr. 's jaars}. Dreves Uitterdijk, Tulpstraat, 74, 

Hilversum (Holland).
Revuo Universala, fr. 4.00 par an (4.00 fr. ’s jaars}, M. Emile Gasse, 71, rue Michelet, Le Havre (France). 
La Meksika Lumturo, fr. 3,00 par an (3,00 fr. ’s jaars}, Dro A. Vargas, Santa Rosa Necoxtla (Ver.) Mexique. 
Esperanta ligilo (por blinduloj), 3.00 fr. pour 1904 (3.00 fr. voor 1904}, Mr Tii. Cart, 12, rue Soufflot, Paris. 
Munĥena Esperantisto, fr. 2.00 par an (2.00 fr. 's jaars}, L. E. Meier, Rurafordstrasse, 25, Munich.

t/ldresaro de /Komercistoj =====
akceptantaj uzadon de Esperanto.

eltirita de la gazeto « Lingvo Internacia »

Avizo. ^ur unua enpreso en « Lingvo Internacia » estas 
senpaga, ĉiu no va enpreso kostas kvindek centimojn, 
dekdu presoj = kvin frankojn ; — por ĝiaj abonan
toj : dekdu presoj du frankojn.

109. Malmo (Svedlando), 17 Södergatan,//. 5. llermod,
redaktoro de « Korrespondens» Komercista 
gazeto.

110. Bruxelles (Belglando), 4, avenue Paul de Jaer.
Arthur Baie, ledajoj ; ĉiuj liveroj por pied
vestoj, ŝuoj, k. t. p.

111. Boulogne S mer (Franclando) 145, rue de la Paix
(kaj Paris, 20, rue du Plâtre). Loise/, arte
faritaj floroj kaj plumoj por ĉapelaĵoj.

112. Boulogue s mer (Franclando) 19, rue de Tivoli
Lajoie, presisto (havas Esp. presliterojn).

115.

116.

113 Lançon. Bouches du Rhône (Franclando) Laurent 
Carn et fabrikisto de olivoleoj.

114. Paris (Franclando) 27, rue Lacépède. Martin, 
poŝtkartoj, poŝtmarkoj.

Elbeuf (Franclando) 42, rue de la Barrière.
M. Lefèvre, vestisto.

Riga (Ruslando) Scheunenstrasse, 19. Max 
Klaczko, skribmaŝinoj, multigiloj. k. t. p.

117. Rotterdam (Holando) Houttuin 6, Smidt A’°,
reprezentantoj, makleristoj.

118. Amiens (Franclando) rue Sire-Firmin-le-Roux
O. Hacquard, fotografiloj.

119. Santa Roza. E. de Veracruz. (Meksiklando)
Compania Industrial l eraci usana. — A. Mo
rin, fabriko de Kotonaj teksaĵoj,

120. Baku (Ruslando) Mariinskaja strato. C. I.L 'ndritz,
librejo, desegnejo, vendejo de pape raj oj 
kaj fotografiloj ; al Esperantistoj donas 
rabaton.

(daŭrigota).


